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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2012 για 
το Μαυροβούνιο
(2012/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της 29ης Μαρτίου 2010 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της 
Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012 στα οποία 
επιβεβαιώνει την απόφασή του για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το 
Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την 
έκθεση προόδου του 2012 για το Μαυροβούνιο, που εκπονήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012 
(SWD(2012) 331 τελικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 10 Οκτωβρίου 2012, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την Διαδικασία Διεύρυνσης και τις 
Κυριότερες Προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013 (COM(2012) 0600 τελικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 9 Νοεμβρίου 2010, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής όσον 
αφορά την αίτηση προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(COM(2010)0670),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις της 4ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μαυροβουνίου για τη Σταθερότητα και τη Σύνδεση
(SAPC) της 3ης και 4ης Απριλίου 2012,

– έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κοινής Συμβουλευτικής 
Επιτροπής της Κοινωνίας των Πολιτών του Μαυροβουνίου στις 2 Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στο 
Μαυροβούνιο (που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 12 Σεπτεμβρίου 2012)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας έλαβε νέα εντολή στις εκλογές για 
την επιδίωξη των στόχων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πορεία 

                                               
1 ΕΕ L 108, 29.4.2010, σ. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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του προς την ένταξη στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα προβλήματα στην 
ενταξιακή διαδικασία, τα οποία πρέπει να επιλυθούν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει η κινητήρια 
δύναμη για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, και ότι η κοινωνία των πολιτών 
διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στην 
ΕΕ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο είναι η πρώτη χώρα στην οποία εφαρμόζεται 
μια νέα διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, με μεγαλύτερη έμφαση στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, στις δικαστικές αρχές και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
για την περιφερειακή σταθερότητα·

Γενικές εκτιμήσεις

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική, ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί από τις αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, την εποπτεία της 
χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών και την εξέταση των καταγγελιών, 
προκειμένου να τονωθεί περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την εκλογική 
διαδικασία·

2. ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να παραμείνουν επικεντρωμένες στην ατζέντα της 
ένταξης της χώρας στην ΕΕ μετά τις εκλογές, με εποικοδομητικό διάλογο και σε στενή 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

3. εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, σύμφωνα με την 
οποία τα κρίσιμα ζητήματα των κεφαλαίων 23 και 24 θα αντιμετωπίζονται σε πρώιμο 
στάδιο των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να διατίθεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος για 
τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, των θεσμών και ενός αξιόπιστου μητρώου 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή 

Πολιτικά κριτήρια

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εποπτικός ρόλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου 
ενισχύεται περαιτέρω μέσω της θέσπισης νόμου για την κοινοβουλευτική έρευνα, 
τροπολογιών επί του καταστατικού του Κοινοβουλίου και επί του νόμου για το απόρρητο 
των δεδομένων· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της νομοθετικής 
ικανότητας του Κοινοβουλίου και των διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών·

5. καλεί το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου να εγκρίνει συνταγματικές διατάξεις που θα 
ενισχύσουν τη νομική ανεξαρτησία και τη λογοδοσία της δικαστικής αρχής, την 
ανεξαρτησία της και την επαγγελματική αυτονομία του Δικαστικού και Διωκτικού 
Συμβουλίου·
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6. χαιρετίζει τα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος, περιλαμβανομένης της μείωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν, αλλά 
εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών και τις 
ελλιπείς υποδομές σε πολλά δικαστήρια· ζητεί από τις αρχές να θεσπίσουν σαφή κριτήρια 
για την υποστήριξη και την επαγγελματική αξιολόγηση των δικαστών και των 
εισαγγελέων·

7. ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη δημιουργία επαγγελματικής, αποτελεσματικής, 
αξιοκρατικής και αμερόληπτης διοίκησης· χαιρετίζει τη διεξοδική μεταρρύθμιση του 
δημόσιου τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό·

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την κοινωνία 
των πολιτών· χαιρετίζει τη συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες εργασίας που 
ασχολούνται με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
λογοδοσία και η διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι 
οι ΜΚΟ είναι ισότιμα μέλη των ομάδων εργασίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με στόχο την 
ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικών και στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η διαφθορά παραμένει κοινό φαινόμενο· καλεί 
την κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του νέου 
νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις καταδίκες 
σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα εργαλεία 
πρόληψης και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και να 
προστατεύονται οι πολίτες που καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· τονίζει ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι σχετικές διοικητικές δομές και η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

10. καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες των φορέων 
επιβολής του νόμου όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί 
τη διεύρυνση της συνεργασίας σε κρατικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει 
τα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ανθρώπινης εμπορίας αλλά ζητεί τη 
διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και διώξεων·

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα βάσει 
πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την 
αποποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με βάση τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα·

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και την 
ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων 
αυτών και την εξασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής τους στις δημόσιες παροχές· 
καταδικάζει τις σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ
(λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 



RE\917410EL.doc 5/6 PE498.147v01-00

EL

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, και 
ότι συχνά παραμελούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να θέσουν 
σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την παιδική 
φτώχια και για το γεγονός ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

Οικονομικά κριτήρια

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη διατήρηση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής 
σταθερότητας· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει να πραγματοποιεί δομικές 
μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

15. εκφράζει ανησυχία για το μέγεθος της άτυπης οικονομίας, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί για να προσελκύσει η χώρα επενδύσεις και να στηρίξει τις επιχειρήσεις·

Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του κράτους μέλους

16. καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τις θεσμικές και διοικητικές ικανότητες των κρατικών 
φορέων που ασχολούνται με βασικούς τομείς του κεκτημένου και να ενισχύσει τη 
διοργανική συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ τους·

17. ενθαρρύνει τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την εναρμόνιση και την εφαρμογή 
του κεκτημένου όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς επίσης και για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της διοργανικής συνεργασίας·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
εναρμονίζοντας τις ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του 
περιβάλλοντος· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού·

Περιφερειακή συνεργασία και διμερή ζητήματα

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή συνεργασία· 
εκφράζει, ωστόσο, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα της οροθέτησης των 
συνόρων με τις γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· τονίζει ότι τα διμερή 
ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν πριν την ένταξη·

20. καλεί το Μαυροβούνιο να ευθυγραμμίσει τη θέση του για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
με την κοινή θέση της ΕΕ για την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης·

°
°      °

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
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Επιτροπή και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.


